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ROMÂNIA                                   
JUDEŢUL SĂLAJ                               
COMUNA CRASNA                                                  
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr.8. 
Din data de 09.02.2022. 

pentru aprobarea alipirii  unor imobile, situate în inravilanul localității Crasna 
Consiliul local al comunei Crasna: 

 Având în vedere : 
- Referatul de aprobare a primarului nr.971/02.02.2022, raportul compartimentului de resort 

nr.979/02.02.2022 și avizul comisiei de specialitate; 
Luând în considerare: 
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 23 și art. 24 din Legea 7/1996 privind legea cadastrului și publicității imobiliare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 23, lit. e), art. 132, alin. (1), respectiv art. 135, alin. (1), lit. b) și alin. (3) din Ordinul 
nr.700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în 
evidențele de cadastru și carte funciară;  

- prevederile art. 6, pct. 6, lit.c) din Legea nr. 50/1991R privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii; 

- prevederile art. 879, alin. 2, art. 880 și art. 888 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil.; 
- prevederile art.129 alin. (2) litera c), alin.(6) lit.c) din Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 
   În temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.l. (1) Se aprobă alipirea într-un singur corp de proprietate cu suprafața de 7732 mp, a 
următoarelor imobile situate în comuna Crasna, sat. Crasna nr.363, jud. Sălaj, proprietate publică a 
Comunei Crasna: 

- imobilul înscris în CF  Crasna nr.50776 cu nr. cadastral 50776, în suprafață de 7440 m.p. 
- imobilul înscris în CF  Crasna nr.50949 cu nr. cadastral 50949, în suprafață de 292 m.p. 
 (2) Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de alipire imobil, prevăzut la 

alin.(l) este cel din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Crasna. 
Art.3. Prezenta se comunică cu: 

- Instituția Prefectului județului Sălaj; 
- Primarul comunei; 
- Compartiment urbanism- amenajarea teritoriului; 
- Monitorul oficial local; 
- Dosar hotărâri. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                         Contrasemnează, 
      Ozsvath Ilona                                                    Secretarul general al comunei 
                                 Lazar Veturia 
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